Csibrák Község Önkormányzatának
10/2008. (X.03.) rendelete
a közoktatási intézmény adatszolgáltatásának teljesítéséről
Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a statisztikáról szóló 1993.
évi XLVI. törvény 15. § (3) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (5) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja és hatálya
(1) A rendelet célja a közoktatási feladatot ellátó intézmény gazdaságos, törvényes,
magasabb szakmai színvonalon történő működtetésének elősegítése.
(2) E rendelet hatálya Csibrák Község Önkormányzata közigazgatási területéről a
Kurd Községi Önkormányzattal közösen fenntartott közoktatási intézménybe járó
tanulókra (gyermekekre) terjed ki.
2. §
Statisztikai adatszolgáltatás
A közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – az
önkormányzat számára:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

országos, területi, helyi közoktatási felmérések teljesítése,
állami támogatások igénylése,
közoktatási, esélyegyenlőségi tervek elkészítése,
pályázati részvétel,
önkormányzati döntések előkészítése

céljából az intézmény működésével összefüggő statisztikai adatokat szolgáltat.
3. §
Személyes adatszolgáltatás
A közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – az
önkormányzat számára:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

ösztöndíjra jogosultság megállapítása,
tankötelezettség teljesítésének megállapítása,
hátrányos helyzet megállapítása,
térítési díj és tandíj kedvezményre jogosultság ellenőrzése,
szolgáltatások igénybevételére való jogosultság ellenőrzése,
társulási és egyéb szerződési kötelezettségek teljesítése,
kérelmek elbírálása,

h.) fellebbezések elbírálása
céljából az óvodai nevelésben, az iskolai oktatásban-nevelésben, kollégiumi
nevelésben, alapfokú művészetoktatásban résztvevőkkel összefüggő adatokat
szolgáltat.
Tervezési, pénzügyi adatszolgáltatás
4. §
A közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – az
önkormányzat számára:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

műszaki állapot felmérése,
költségvetési, gazdálkodási tervezés,
beruházások előkészítése,
vagyonfelhasználás ellenőrzése,
gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése,
pénzügyi, számviteli rend ellenőrzése,
foglalkoztatási, munkaügyi előírások betartásának ellenőrzése

céljából az intézmény vagyonával, foglalkoztatási, gazdálkodási helyzetével
összefüggő adatokat szolgáltat.
Adatszolgáltatás teljesítése
5. §
(1) Az adatszolgáltatásra kötelezett intézmény az előírt adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal az önkormányzat által meghatározott módon, teljes körűen, a
rendelkezésben meghatározott időpontig és adathordozón, térítésmentesen köteles
szolgáltatni.
(2) Az intézmény saját szervezete gondoskodik a közoktatási információs rendszer
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(3) A magasabb rendű jogszabályban előírt határidőben teljesített adatszolgáltatás
teljes dokumentumát egy hitelesített másolati példányban (az adatszolgáltatással
egyidejűleg) az önkormányzat számára is köteles megküldeni a párhuzamos
adatkérés elkerülése érdekében.
(5) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett
intézmény vezetője tartozik felelősséggel, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi
teljesítéséért.
Az adatok kezelése és nyilvántartása
6. §
(1) Az adatok kezelésére az intézmény az adatvédelmi szabályok betartásával
jogosult.

(2) A személyes adatok kezelése során az intézmény a külön jogszabályban1
meghatározottak szerint köteles eljárni.
(3) Az adat kezelője a közoktatással összefüggésben szolgáltatott adatra irányuló,
külső szerv vagy személy általi megkeresésről az adatszolgáltatást megelőzően
köteles Kurd-Csibrák körjegyzőjét tájékoztatni.
Záró rendelkezés
7. §
E rendelet kihírdetése napján lép hatályba, kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Csibrák ,2008-09-22
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A rendelet kihírdetése megtörtént 2008.11.03.

Horváthné Tóth Valéria
körjegyző

1

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

